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Fonotaktická probabilita

• Co to je?

• Jak se počítá?

• Jak vznikl nástroj pro počítání?

• Jak vypadá nástroj pro počítání?

• K čemu to všechno?
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Fonotaktická probabilita

• Fonotaktika
• Zabývá se fonotaktickými komplexy (fonotaktickým

systémem), výskytem (distribucí), kombinovatelností a 
syntagmatickými vztahy fonologických jednotek uvnitř 
těchto komplexů

• Fonotaktický komplex je uspořádaný svazek fonémů 
(fonotagma)

• Probabilita = pravděpodobnost
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Fonotaktická probabilita

• Fonotaktická probabilita odpovídá frekvenci 
výskytu fonologických segmentů (a sekvencí 
takových segmentů) v určitém jazyce.

(Vitevich & Luce, 2004)

4



Kombinovatelnost uvnitř fonotagmatu

• Dichotomie legálních a ilegálních kombinací
• Př.: /pl/ legální, /čř/ ilegální
• [word=".*čř.*"] (syn 2020)

• Fonotaktická probabilita jako škála
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Počítání fonotaktické probability

Positional segment frequency

• Frekvence výskytu 
segmentu na pozici

• Př.: slovo plech
• /p/ na 1. pozici
• /l/ na 2. pozici
• /e/ na 3. pozici
• /x/ na 4. pozici

Biphone frequency

• Frekvence výskytu dvou po 
sobě jdoucích segmentů na 
pozici

• Př. slovo plech
• /pl/ na 1. pozici
• /le/ na 2. pozici
• /ex/ na 3. pozici
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Počítání fonotaktické probability

• Hall et al., 2015
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Počítání fonotaktické probability
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Počítání fonotaktické probability

• Hodnota FP se pohybuje mezi 0 a 1
• U českých slov cca 0,01 — 0,001

• Praha × Žďárek
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Nástroj pro počítání fonotaktické
probability

• Input – frekvenční seznamy z korpusů ČNK
• syn2020
• oral v1
• možnost přidání vlastního frekvenčního seznamu

• Zpracování frekvenčních seznamů
• Čištění od nečeských slov (zkratky, nečeské znaky)
• Převod do lowercase
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Nástroj pro počítání fonotaktické
probability

• Přepis do IPA pomocí knihovny corpy
• Kontrola správnosti: 90 % pro syn 2020, 97 % pro oral v1

• Počítání OP/FP

• Spuštění přes command line v Pythonu

11



Souvislost s jinými metrikami

• Neighborhood density
• Levenshteinova vzdálenost

• Přidání znaku
• Odebrání znaku
• Změna znaku
• Př. Slovo kráva (syn 2020, frekvenční práh f=5)

• krávy, krávu, krávě, krála, krávo, krása, práva, káva, tráva
• ND = 9

• Předpoklad pozitivní korelace FP s ND
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Souvislost s jinými metrikami

• Nižší reakční časy v lexical decision task u slov s 
vyšší FP (Luce & Large, 2001)

• Prezentace stimulu, respondent určuje, zda jde o 
existující slovo v určitém jazyce
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K čemu to je?

• První podobný nástroj pro češtinu (slovanské jazyky?)

• Pseudoslova s nízkou fonotaktickou probabilitou 
jsou zpracovávána pomaleji (Janse & Newman, 
2013)

• Hodnoty určování wordlikeness korelují s FP

• Možnost kontroly pro různé experimenty užívající 
slova jako stimuly
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